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Basis fett og tørrstoff blir normalt regulert etter treårs gjennomsnitt for hvert fiskesalg. Dette 
har til nå også vært gjort for NVG-sild. Dette legges så inn som basisverdier for påfølgende 
kalenderår. For råstoffslag som varierer mye i fettinnhold gjennom året vil dette kunne slå ut i 
store reguleringer i auksjonspris/salgspris i form av tillegg eller trekk. For å sikre en bedre 
overensstemmelse mellom salgsprisen og avregnet pris har en derfor besluttet å sette tre 
perioder for NVG-sild i forhold til gjennomsnittlige verdier for fett i de tre periodene. Periodene 
er fremkommet ut fra analyseverdiene for fett i 2007. 
 
Periode 1 (frem til og med 30.06.) 
Hadde et noenlunde likt, men svært lavt fettnivå og analyseverdiene her var på 8,5 %.  
 
Periode 2 (01.07.-31.10.) 
Hadde et mye høyere fettnivå og hadde en snittverdi på 18,9 %. Denne perioden strakte seg 
fra 01. juli og ut oktober.  
 
Periode 3 (01.11.-31.12.) 
Hadde også et noenlunde likt fettnivå på 15,6 %, men en del lavere enn forrige periode. Denne 
perioden går fra 01. november og ut året.  
 
På samme måte som en alltid beregner minstepris ut fra antatt markedspris har en satt inn i 
kalkylen NVG-sild med de forskjellige fettnivåene og beregnet minstepriser etter dagens 
markedspris.  
 
De nye prisene er som følger: 
 
Basis-verdier NVG-sild 

1. halvår 
NVG- sild 

01.07.-31.10. 
NVG-sild  

01.11.-31.12. 
basis tørrst. 17,2 17,2 17,2 
basis fett 8,5 18,9 15,6 
t.st. reg.sats 5,7 5,7 5,7 
fett reg.sats 8,28 8,28 8,28 
minste-pris, øre/kg 106,45 159,91 142,95 
nedre fett trekk-grense % 2,6 2,6 2,6 
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For å illustrere hvordan det kan slå ut med forskjellig fettnivå har vi laget ett eksempel når 
analysert fett er høyere enn basis og ett eksempel når analysert fett er lavere enn basis, som 
viser pris til fisker. I begge eksemplene vil et eventuelt auksjonstillegg komme i tillegg til det vi 
har som avregnet pris. Begge eksemplene er basert på basis fett i første periode. 
 
 Periode 1 
Minstepris, øre/kg 106,45 
Tørrstoff basis 17,2 
Fett basis 8,5 
Tørrstoffreg. sats 5,70 
Fettreg. sats  8,28 
Tørrstoff analysert 17,5 
Fett analysert 11,5 
Avregnet pris 133,00 
 
 
 Periode 1 
Minstepris, øre/kg 106,45 
Tørrstoff basis 17,2 
Fett basis 8,5 
Tørrstoffreg. sats 5,70 
Fettreg. sats  8,28 
Tørrstoff analysert 17,5 
Fett analysert 8,0 
Avregnet pris 104,02 
 
Dersom det skulle være noe som er uklart i denne sammenhengen er det bare til å ta kontakt. 
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